บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1 รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มี
รายละเอียดดังนี้
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขายประชาชน

มูลคาที่ตราไวหุนละ
ราคาเสนอขายตอประชาชนหุนละ
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย

: จํานวน 35,000,000 หุน โดยหุนออกใหมที่เสนอขายคิด
เปนรอยละ 25.00 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
: 1.00 บาท
: 6.50 บาท
: 227,500,000.00 บาท

1.2

สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนผานผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย จํานวน 35,000,000 หุน ในราคาหุนละ 6.50 บาท ซึ่งมีสัดสวนการเสนอขาย เปนดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัด
จําหนายหรือผูจัดจําหนาย
เสนอขายตอนักลงทุนประเภทสถาบัน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
รวม

:

25,000,000 หุน

71.42 %

:
:

- หุน
10,000,000 หุน
35,000,000 หุน

-%
28.58 %
100.00 %

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่ง
มิใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่ระบุไวขางลาง แตเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
ลูกคาที่ไดมารวมรับฟงการเสนอขอมูลของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) หรือผูที่มีอุปการคุณไมวาทางตรง
หรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ ซึ่งจองซื้อหุนสามัญผานผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะไมจัดสรรใหกับบุคคลตามขอ 5.6และจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการ
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การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยการ
จัดสรรใหแกบุคคลใด ในจํานวนมากนอยเทาใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของ
ผลประโยชน ที่ไ ด รับ เคยได รับ หรื อ คาดวา จะไดรั บ ต อ จากบริษั ท ใหญ บริ ษัท ยอ ย บริ ษัท ร ว ม และบริษั ท ที่ เกี่ ยวขอ ง
ตลอดจนผูถือหุนใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตน
นัก ลงทุน ประเภทสถาบั น หมายถึง ผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุน รายใหญ ที่มีลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ง ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.32/2549 ที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ตามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ)
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีกับบริษัท เอเชีย
กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) เชน ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการ
สนับสนุนขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ และ
พนักงานของผูมีอุปการคุณของบริษัท รวมถึงพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ.29/2551 เรื่อง การจอง
การจัดจําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ทั้งนี้ จะไมมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอยเนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้ง
นี้มีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

สวนที่ 3 – หนาที่ 2

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 35,000,000 หุน ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิม
ของบริษัททุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทไดยื่น
คําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ใหพิจารณารับหุนของ
บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป ทั้งนี้บริษัท แอสเซท โปร
แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวพบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวน
ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.
2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย เมื่อบริษัทไดจําหนาย
หุนตอ ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย นักลงทุนประเภทสถาบัน ผูมีอุปการคุณของบริษัท จะ
ทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว โดยบริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยรับหุน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
1.5

ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ
ขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้และหลักทรัพยอื่นที่อาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนตาม
อัตราสวนของหุนที่ถูกสั่งหามขายออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลาทุกๆ 6
เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถทยอยขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุน
หรือหลักทรัพยทั้งหมด
2

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯที่เสนอขายในครั้งนี้ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นจะมีผลให
สัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนสามัญที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการโอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยของ
บริษัทฯ เกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฎิเสธการโอนหุนของบริษัทฯ รายนั้นได
3

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ จะกําหนดราคาเสนอขาย โดยการ
ประเมินมูลคาหุนสามัญของบริษัท ตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่สามารถอางอิงได (Market Comparable)
โดยพิจารณาถึงอัตราสวนราคาตอกําไร (Price to Earning Approach) ทั้งนี้ราคาหุนสามัญที่เสนอขายเทากับ 6.50 บาท
ตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไร (Price to Earning Ratio) โดยใชกําไรสุทธิตอหุน 12 เดือน (ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
ถึง 31 ธันวาคม 2551) โดยคาดการณจากกําไรสุทธิสําหรับงบการเงินงวด 9 เดือนแรกของป 2551 หักดวยผลที่อาจจะ
เกิดขึ้นของการปรับลดลงของปริมาณสินคาคงเหลือ และการขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือประมาณ 14.41
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ลานบาท ถัวเฉลี่ยดวยจํานวนหุนทั้งสิ้น 140.00 ลานหุน (Fully Diluted) ที่ 7.85 เทา ขณะที่อัตราสวนราคาตอกําไร (Price
to Earning Ratio) ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 เทากับ 7.65 เทา
4 ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –
5 การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(ก) บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร ชั้น 1
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท 0-2285-0060 โทรสาร 0-2258-0536
(ข) บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 25 ซอยชิดลม อาคารอัลมาลิงค ชั้น 9,12,15, 17
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9889
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(ก) บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูที่ ชั้น 40 ซีอารซี ทาวเวอร ตึกออลซีซั่น
เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2263-5900 โทรสาร 0-2263-5910
(ข) บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
ชั้น 14 หองเอ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2200-2000 โทรสาร 0-2632-1174

สวนที่ 3 – หนาที่ 4

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

(ค) บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 999/9 ชั้น 9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8920
(ง) บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร ชั้น 2 ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2684-8783 โทรสาร 0-2256-0260
(จ) บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ชั้น 9 ชั้น 23 – 25 และ ชั้น 45
เลขที่ 323 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289
(ฉ) บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 48/22 - 23 และ 48/45 - 46 อาคารทิสโก ทาวเวอร ชั้น 12 เอ ชั้น 20
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2697-3800 โทรสาร :0-2697-3760
(ช) บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2205-7111 โทรสาร 0-2263-2719
(ซ) บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 999/9 อาคารสํานักงานเซ็นทรัล เวิลด ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2658-4888 และ 0-2264-5888 โทรสาร 0-2264-5880
(ฌ) บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ชั้น 3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท : 0-2659-8222 โทรสาร 0-2659-8163
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5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจัดจําหนายและประกันการจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย และตัวแทนผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน 35,000,000 หุน ตามลักษณะ
การจัดสรรและราคาที่ป รากฏในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลั กทรัพ ยตามขอ 5.2 รับประกัน การจัด
จําหนายภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
(ข) คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย และตัวแทนผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 6,825,000.00 บาท โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับ
แตวันปดการเสนอขาย
(ค) จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หุนจํานวน 35,000,000 หุน ในราคาหุนละ 6.50 บาท
227,500,000.00 บาท
6,825,000.00 บาท
หัก ประมาณการคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับประมาณ
220,675,000.00 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับตอหุน ประมาณ
6.31 บาท
5.4

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
50,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล
182,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
6,825,000.00 บาท
25,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
85,000.00 บาท
คาธรรมเนียมที่ปรึกษา**
3,500,000.00 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
111,000.00 บาท
คาใชจายอื่น ๆ*** โดยประมาณ
250,000.00 บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
11,028,000.00 บาท
หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
** คาธรรมเนียมที่ปรึกษา รวมถึงคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
*** คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาโฆษณา และประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้
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5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
ประชาชนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพยไดที่สํานักงาน และสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช หรือสามารถดาวนโหลด (Download) จาก Website ของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด
(มหาชน) ที่ www.agecoal.com ทั้ง นี้ ประชาชนสามารถดาวนโหลด (Download) หนัง สือ ชี้ ช วนจาก Website ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน
สามัญครั้งนี้ไดกอนการจองซื้อหุนสามัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

ผูจัดกการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ
บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิ
ใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแก
บุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ ทจ. 29/2551
เรื่องการจอง การจัดจําหนา ย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวัน ที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึง ที่มีการแกไ ข
เพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด อยางไรก็ตามบริษัทยอยจะไมได
รับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไมวาในกรณีใดก็ตาม
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ
(1) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย จํานวน 25,000,000 หุน (2) นักลงทุน
ประเภทสถาบัน จํานวน - หุน และ (3) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน 10,000,000 หุน อยางไรก็ดี ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแก
นักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ขอ 5 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย ตามขอ 5.2 และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัด
จําหนายและผูจัดจําหนาย ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการปด
รับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย ตามขอ 5.2 และหาก
ยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับ
จองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท เอเชีย กรีน
เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดใน
จํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของ
บริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย ตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผู
มีอุปการคุณของบริษัทกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7

วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียน
บานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่
บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียน
บานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตาง
ดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณฑสนธิ
(Memorandum Affidavit) และขอบังคับของบริษัท (Articles of Association) ที่ออกไมเกิน 1
ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และ
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ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคล
นั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน และสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17
กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจอง โดยมีวิธีการชําระเงิน
ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงิน
คาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรื
อดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน
1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 หรือวันที่ 18 กุมภาพันธ
2552 เทานั้น และหากชําระเปน แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้
ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552
(3.2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 และ
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเทานั้น
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่ง
จายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ
นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค
หรือดราฟท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา
บัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)” เลขที่
บัญชี 132-3-01593-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สาขาถนนพระราม 2
(4)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3)
มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ
5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ
2552
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(5) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขา
บัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจอง
ซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการเรียก
เก็บเงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ
5.7.1 (1) - (4)
5.7.2 ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียน
บานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่
บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียน
บานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตาง
ดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณฑสนธิ (Memorandum) และขอบังคับของ
บริษัท (Articles of Association)หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน
1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
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ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคล
นั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ของวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน
ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงิน
คาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรื
อดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน
1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 หรือวันที่ 18 กุมภาพันธ
2552 เทานั้น และหากชําระเปน แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้
ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552
(3.2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 และ
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเทานั้น
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่ง
จายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ
นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค
หรือดราฟท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา
บัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)” เลขที่
บัญชี 132-3-01593-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สาขาถนนพระราม 2
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3)
มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17
กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552
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(5) ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อ
ทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจอง
ซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1) - (4)
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของผูจัดการการ
จัดจําหนายและผูจัดจําหนาย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ซึ่งดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนายจะพิจารณาจากปจจัยไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย
ผานผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย หรือการมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย
ในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่น ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและผูจัดจําหนาย
เปนตน
5.8.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.3 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ
ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจอง
ซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา
จองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาใน
กรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตอง
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แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ
อีกตอไป
5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองชื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมได
รับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ โดย
สั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู
ของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อได
ในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับ
จากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็ค
เงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงิน
คาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
5.9.3

ในกรณีที่ผูจ องซื้อไมไ ดรับการจัด สรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิด เงื่อ นไขการจองซื้อ และ/หรือ
ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อดังกลาว
โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14
วันนับจากวันปดการจองซื้อ
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนาย
ทะเบียนหุนใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scriptless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขาย
หุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาด
หลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งในสาม
กรณี ดังนี้
5.10.1
ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝากหลักทรัพย
จะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่
ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะ
ไมสามารถขายหุนสามัญ ที่ไ ด รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพ ยไ ดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับ
ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
5.10.2

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้
บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
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บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุน
สามัญ อยู ในขณะเดีย วกัน บริษัท หลักทรัพ ยนั้น ก็จ ะบัน ทึกยอดบัญ ชีจํา นวนหุน สามัญ ที่ผูจ องซื้อฝากไว
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว
มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อ ตามขอ 5.10.3 แทน
5.10.3

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกหมายเลข 600 กรณีนี้
บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การนํ า หุ น สามั ญ ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรฝากไว กั บ ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย และศู น ย รั บ ฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผู
ออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปด
การจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อ
ตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอได
ที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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